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Läraranvisningens innehåll 

Läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om hur den 
pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta med den. 
Nedan kan du läsa vad respektive del i läraranvisningen handlar om, så att du kan 
förbereda och planera arbetet med läromedlet på bästa sätt. 

 Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i 
marginalen är hanterade. 

 Sidspecifika förändringar 
Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar som är gjorda i den 
pedagogiskt anpassade boken. Det kan till exempel vara en övning som omarbetats 
eller en bild som flyttats. 

 Till läsaren 
I den pedagogiskt anpassade boken återfinns alltid en text som riktar sig till eleven. 
Samma text hittar du också i läraranvisningen. Den innehåller information som kan 
vara bra för läsaren att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Läs denna text 
tillsammans med eleven!  

 Pedagogiska tips 
I denna del av dokumentet hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni 
kan arbeta med de olika uppgifterna i boken. Du hittar också exempel på hur skolan 
bör tänka kring läxor, taktila bilder, provsituationer osv. Här återfinns också förslag 
på olika pedagogiska hjälpmedel som skolan kan behöva köpa in eller ta fram för 
att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra sätt. 

 Bildbeskrivningar 
Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver 
originalbokens bilder.  

Återkoppling och synpunkter 

Dela gärna med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se eller ring oss på tel. 010-473 50 00.  

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning! 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 

 Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning 
genom omarbetningar av visuellt beroende text och bilder.Målet med pedagogisk 
anpassning är att elever med svår synnedsättning/blindhet ska kunna använda 
läromedlet på samma sätt som sina klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska 
ha samma pedagogiska innebörd som förlagan och eleven ska vara lika självgående 
i den anpassade boken som de övriga klasskamraterna i sina böcker. 

 Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna 
stående. Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften,i 
exempelvis innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till och om de 
förvaras liggande. Den tillfälliga doft som kan förekomma då svällpappersbilderna 
är nytryckta hinner också avta tills de ska användas av eleven.  
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Sidspecifika förändringar 

128 

Fotot på Dag Hammarskjöld har utgått. 

205 

Karta ”Daytonavtalet” har utgått. 
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Till läsaren 

 De flesta bilderna har en bildtext och en bildbeskrivning. Dessa hittar du i fliken 
med samma namn. Det finns ingen separat bilaga med taktila bilder till boken. 

 Den taktila ”Stora Europakartan med EU” är bra att ha till hands. Den kan beställas 
från SPSM:s webbshop och har artikelnummer 6588  

 Ha tillgång till ritmuff eller exempelvis blackboard som kan användas till att göra ex 
kartor på plats i klassrummet 

 För att du ska få ordning på din dokumentation av svar rekommenderas att du har 
en egen mapp på datorn med just denna bok och antecknar kapitel följt av 
uppgiftsnummer för svar.  

 Kopiera över arbetsuppgifter till ordbehandlingsprogrammet så att du kan arbeta 
med uppgifterna direkt. 

 Du har rätt att få mer tid till vissa uppgifter och det har du även rätt till vid prov. 

Skicka gärna dina synpunkter på anpassningen av denna bok till 
anpassningsfunktionen@spsm.se 

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
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Pedagogiska tips 

 Den taktila ”Stora Europakartan med EU” är bra att ha till hands. Beställ kartan med 
artikelnr 6588 från www.webbshop.spsm.se  

 Eleven behöver tillgång till ritmuff eller exempelvis blackboard om vissa bilder 
behöver förklaras extra genom att framställas taktilt på plats i klassrummet. Det 
kan vara någon av kartorna till exempel. Blackboard är en ritplatta där man snabbt 
och enkelt kan framställa taktila bilder. Den beställs hos SPSM med 
beställningsnummer 10326. 

 För att eleven ska få ordning på sin dokumentation av svar rekommenderas att hen 
har en egen mapp på datorn med just denna bok och antecknar kapitel/avsnitt följt 
av uppgiftsnummer för svar.  

 Kopiera över arbetsuppgifter till ordbehandlingsprogrammet så att eleven kan 
arbeta med uppgifterna direkt. 

 Eleven behöver mer tid till vissa uppgifter och det har eleven rätt till även vid prov 

 I undervisningssituationen – läs upp (högt) det du skriver på tavlan. 

http://www.webbshop.spsm.se/
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Bildbeskrivningar 

11 

En person som deltar i en demonstration håller upp ett plakat med texten ”NO WAR IN 
SYRIA” 

11 

Karta som visar Syriens läge i Europa. Landet gränsar i öster mot Irak, i söder mot 
Jordanien, i väster mot Israel, Libanon samt en kustremsa längs Medelhavet. I norr gränsar 
landet mot  Turkiet. Ländernas huvudstäder är också markerade. Damaskus (Syrien), 
Bagdad (Irak) Beirut (Libanon), Jerusalem (Israel), Amman (Jordanien). 

13 

Två män med plågade ansiktsuttryck begraver ett litet barn inlindad i en vit filt i den röda 
sanden. 

19 

Konstverket består av en revolver med knut på pipan. 

25 

Fotografi från Paris 1919. Soldater kantar vägen där kortegen med presidenten drar fram 
längs avenyn och massor av människor har samlats för att titta. En stor neonskylt har 
hängts upp över gatan mellan husen med texten "Vive Wilson". 

27 

Fotografi av Haile Selassie. Han står längst fram i talarstolen i en stor sammanträdessal. 
Bredvid honom sitter ordföranden för mötet och nedanför en notarie som skriver ned allt 
som sägs. 

33 

Ett fotografi av en tungt beväpnad rysk soldat som sitter på ett militärfordon och 
övervakar. Nedanför går tre kvinnor i vackra klänningar. En av dem har ett litet barn i 
famnen. 

44 

Två kvinnor ur den nationella kurdiska armen, beväpnade med automatvapen, på väg in i 
ett hus. 

59 

Militärer står på rad framför samhällets kostymklädda företrädare som håller tal från ett 
podium. Röda fanor och östtyska flaggor vajar och bakom podiet finns en hög rödmålad 
vägg med texten "1961-1968. 25 Jahre antifaschistischer Schutzwall". 
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60 

En Europakarta visar hur länders gränser förändrades efter 1945. De stora förändringarna 
var: 

 Sovjetunionen fick områden från Finland, hela Estland, Lettland och Litauen, östra 
delarna av Polen och närliggande områden som tidigare hörde till Tyskland, samt 
små områden från Tjeckoslovakien och Rumänien. 

 Polen fick områden från östra Tyskland. 
Bulgarien fick ett litet område från Rumänien. 

 Jugoslavien fick små områden från Italien och Albanien. 

 Turkiet fick ett litet område från Syrien. 

 Tyskland delades i Öst- och Västtyskland. 

61 

Karta som visar väst- respektive östblocken.  

Väst: Irland, Storbritannien, Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna, Belgien, 
Luxemburg, Västtyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Portugal Spanien, Italien, 
Grekland, Turkiet 

Öst: Östtyskland, Polen, Sovjetunionen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, 
Jugoslavien, Albanien  

62 

På affischen ser man ”hjälpande” händer som skördar vete och stöttar landet med inköp av 
jordbruksmaskiner.  

63 

Nedanför en skylt med texten ”The war began here – june 25, 1950. 38th parallel - 
courtesy 1st cavalry division” sitter två amerikanska soldater. 

66 

Stridsvagnar med soldater åker rakt in i ett folkhav av protesterande människor.    

68 

Karta över självständiga stater i före detta Sovjetunionen: Kazakstan, Uzbekistan, 
Turkmenistan, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Ukraina, Moldavien, Vitryssland, Estland, 
Lettland, Litauen, Kirgizistan, Tadzjikistan  

72 

Karta som visar delningen av Tyskland i Öst och väst före 3 oktober 1990. Städerna 
Hamburg, Bonn och München är städer som ligger i Västtyskland. Berlin och Dresden ligger 
i Östtyskland.  
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77 

Karta över Berlins indelning i fyra sektioner: den brittiska, den franska, den sovjetiska och 
den amerikanska sektorn. Den sovjetiska sektorn utgör Östberlin och de andra tre utgör 
Västberlin.  

Berlinmuren som började uppföras 13 augusti 1961 går längs hela den sovjetiska sektorn. 
Två flygplatser är markerade: Gatow i den brittiska sektorn, och Tegel i den franska 
sektorn. 

79 

Människor hjälper varandra att klättra över den höga graffitismyckade betongmuren.  

81 

Karta som visar Cubas placering med omgivande länder i Mexikanska golfen. I söder 
Jamaica, México och Haiti. I norr USA och Bahamas. Följande städer är markerade: 
Kingston (Jamaica), Port au Prince (Haiti, Nassau (Bahamas), Miami (USA), Camagüey och 
Santiago de Cuba (Cuba).  

86 

Kvinnor från fredsgruppen ”Women strike for peace” demonstrerar i New York 1962. På 
plakaten står slagorden: ”President Kennedy be careful”, ”Unhandle the Cuban crisis!”, 
“Peace or parish”, “Take your responsibility and give us peace” 

89 

Karta som visar Vietnams placering med omgivande länder. Vietnam sträcker sig drygt 160 
mil längs Tonkinbukten, Sydkinesiska havet och Siamviken i sydöstra Asien. Landet gränsar 
till Kina i norr och Laos och Kambodja västerut. Där det är som smalast är landet bara fem 
mil från kusten till gränsen i väster. 

Följande städer är markerade: Ho Chi Minh, Da Nang, Haiphong, Hanoi (Vietnam), Phnom 
Pehm (Kambodja), Hongkong (Kina), Vientiane (Laos). 

93 

Ett märke med texten "Med FNL för Vietnams folk". 

103 

Den svenska konvojen har stannat till och soldaterna har klivit ner på marken från sina 
fordon. En av soldaterna försöker få kontakt med tre pojkar som står vid sidan av vägen. 
De möter honom med reserverade blickar. 

107 

Soptippen är enormt stor, man ser varken slutet eller början på den. Barnen sitter ned på 
huk i den eländiga miljön bland plastpåsar och skräp, men ser ändå glada ut över sitt fynd. 
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111 

Två kvinnor i arbete vid företaget. Den ena lindar tunn tråd (varp)som ska användas i 
vävstolen. Den andra kvinnan sitter vid vävstolen och väver fram ett tunt finmaskigt 
fisknät. 

119 

I ett högt vakttorn står en beväpnad soldat från FN:s fredsbevarande trupp och spanar. 
Från en flaggstång vajar en FN-flagga i vinden. 

124 

En demonstrant sitter ned med korslagda ben framför en hög byggnad. Personen är klädd i 
orange fångdräkt och har svart huva över ansiktet precis som fångarna där och i knäet vilar 
en skylt med texten "Stop Torture". 

126 

Schematisk bild över FN-SYSTEMET. 

  

FN:S sex huvudorgan  

1. Internationella domstolen. 
2. Säkerhetsrådet. 
3. FN:s generalförsamling. 
4. Ekonomiska och sociala rådet. 
5. Förvaltarskapsrådet. 
6. Sekretariatet. 
7. Militär stabskommitté. 

 

Under SÄKERHETSRÅDET ligger 

 Utskott och tillfälliga organ 

 Fredsbevarande operationer & uppdrag 

 Internationella krigsförbrytartribunaler för före detta Jugoslavien och Rwanda 
 

Under FN:S GENERALFÖRSAMLING ligger olika UTSKOTT med ansvar för olika områden  

 nedrustning och internationell säkerhet 

 ekonomiska och finansiella frågor 

 sociala, humanitära och kulturella frågor 

 administrativa och budgetära frågor 

 rättsliga frågor tillfälliga utskott 
 

Under FN:s generalförsamling och ekonomiska och sociala rådet ligger även PROGRAM 
OCH FONDER samt FORSKNINGSINSTITUT 
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 UNCTAD (FN:s konferens för handel och utveckling) 

 UNDCP (FN:s drogkontrollprogram) 

 UNEP (FN:s miljökontrollprogram) 

 UNDP (FN:s utvecklingsprogram) 

 UNFPA (FN:s befolkningsfond) 

 UNHCR (FN:s flyktingkommissarie) 

 UNICEF (FN:s barnfond) 

 WFP (Världslivsmedelsprogrammet) 
 

Under det EKONOMISKA OCH SOCIALA RÅDET finns olika KOMMISSIONER till exempel:  

 Kommissionen för social utveckling 

 Kommissionen för mänskliga rättigheter 

 Kommissionen för hållbar utveckling 

 Kommissionen för befolknings- och utvecklingsfrågor 

 Ekonomiska kommissionen för Afrika 

 Ekonomiska kommissionen för Latin-Amerika och Karibien 

 Ekonomiska och sociala kommissionen för Västasien 
 

Till FN knutna och relaterade organisationer 

 IAEA: Det internationella atomenergiorganet 

 WTO: Världshandelsorganisationen 

 OPCW: Organisationen för förbudet av kemiska vapen 
 

Det finns också självständiga organisationer, SPECIALISERADE FACKORGAN, vars arbete 
med FN och varandra koordineras av Ekonomiska och sociala rådet. 

 FAO: FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation 

 ILO: Internationella arbetsorganisationen 

 UNESCO: FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur 

 WHO: Världshälsoorganisationen 

 VÄRLDSBANKSGRUPPEN IMF: Internationella valutafonden 

 ICAO: Internationella civila luftfartsorganisationen 

 ITU: Internationella teleunionen 

 UPU: Världspostunionen 

 IMO: Internationella sjöfartsorganisationen 

129 

I en enkel lokal med en liten TV på en pall sitter en grupp ivorianer, fyra män och två 
kvinnor och följer rättegången mot sin förre president Laurent Gbagbo som åtalas  vid FN:s 
internationella domstol i Haag för mord på egna medborgare. 
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133 

Bomber har träffat flera byggnader i staden. Det brinner kraftigt och svart tjock rök stiger 
upp mot himlen. 

137 

Två män står framför ett tomt flervåningshus med krossade fönsterrutor och pekar. På 
deras västar och hjälmar står texten "OSCE" skrivet med stora bokstäver för att tydligt visa 
vilka de arbetar för. 

140 

En affisch propagerar för Europas industrialisering inom kol- och stålgemenskapen. På 
bilden syns en fabrik, en koltransport, en sol och sex arbetare hand i hand. På 
fabriksväggen sitter några olika europeiska flaggor. 

143  

Schematisk bild över EU:s institutionella uppbyggnad:  

DOMSTOLEN säkerställer att gemenskapsrätten efterlevs och ges en enhetlig tolkning. 
Avgör också rättstvister mellan medlemsstaterna, gemenskapens institutioner, företag och 
enskilda. 

EUROPEISKA CENTRALBANKEN fastställer och genomför den europeiska monetära 
politiken. 

EUROPEISKA RÅDET består av stats- eller regeringscheferna i Europeiska unionens 28 
medlemsstater samt kommissionens ordförande. Drar upp riktlinjerna för EU:s politik. 

EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN har en rådgivande funktion. 

Medlemsstaternas väljare väljer ledamöter till EUROPAPARLAMENTET som delvis delar 
lagstiftningsmakten med ministerrådet. Dess uppgift är att lämna yttranden över 
kommissionens förslag, anta EU:s budget,  

godkänna utnämningar av kommissionens ledamöter och har befogenhet att avlägga 
misstroendevotum. 

Medlemsstaternas väljare väljer också NATIONELLA PARLAMENT och NATIONELLA 
REGERINGAR som i sin tur utser MINISTERRÅDET. 

Ministerrådets uppgift är att stifta lagar på förslag av kommissionen och efter yttrande 
från parlamentet. Det består av ministrar från de 28 medlemsstaterna. Ländernas röstantal 
varierar med landets befolkningsmängd. Andra uppgifter som Ministerrådet har är att ingå 
internationella avtal beslutat på grundval av Europeiska Rådets riktlinjer om den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Ministerrådet delar budgetansvar med 
parlamentet. 

KOMMISSIONEN lägger fram förslag på beslut och åtgärder och verkställer ministerrådets 
beslut samt övervakar tillämpning av lagstiftningen. 
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144 

Karta över Europa med länder markerade i olika färger som visar fyra ekonomiska 
samarbeten i Europa mellan 1949-1986. 

 

1. Medlemmar i COMECON från 1949 (senare anslutning anges med årtal inom 
parentes): Sovjetunionen, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Albanien 
(1949-1962), Östtyskland (1950.  

2. De ursprungliga medlemmarna i EG från 1958: Nederländerna, Belgien, Luxemburg, 
Västtyskland, Frankrike, Italien.  

3. Senare tillkomna medlemmar i EG med årtal: Irland (1973), Storbritannien ( 
1973)Danmark (1973) Portugal (1986) Spanien (1988), Grekland (1981. 

4. Medlemmar i EFTA med årtal för anslutning: Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, 
Storbritannien, Sverige och Österrike (1960), Island (1970), Finland (1986), 
Liechtenstein (1991.  

145 

I en stor lokal syns glada och skrattande människor som håller upp en stor EU flagga med 
gula stjärnor på blå botten, högt upp över sina huvuden. 

147 

Längs en gräns sitter ett fem meter högt staket kantat med taggtråd. Ett tjugotal män 
försöker ta sig över till andra sidan. De har klättrat upp och sitter längs kanten i väntan på 
hjälp att ta sig ner. 

148 

Karta över EU 2015 uppdelat på medlemsländer, kandidatländer och de länder som har 
EES-avtal.  

a. Medlemsländer: Irland, Storbritannien, Danmark, Sverige, Finland, Estland, 
Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Österrike, Slovenien, 
Kroatien, Grekland, Cypern, Malta, Rumänien, Bulgarien, Italien (San Marino) , 
Spanien (Andorra), Portugal, Frankrike, Liechtenstein, Belgien, Luxemburg, 
Tyskland, Nederländerna. 

b. Kandidatland: Makedonien, Serbien, Montenegro, Island, Turkiet.  
c. EES-avtal: Norge.  

151 

Skyltdockor med likadana svarta kepsar visar upp H&M:s kollektion av sommarens 
modekläder  framför en av butikerna. 
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153 

Ett flygplan har precis kört rakt in i det höga tornet med en enorm explosion som följd. 
Byggnaden brinner med kraftiga eldslågor och tjock svart rök färgar den blå himlen. Delar 
av flygplanet, huset och människor faller mot marken. 

156 

En demonstrant håller upp en skylt med texten: I.M.F = I´m Fired(?) 

162 

Karta över de 40 väpnade konflikterna i världen år 2014. Källa www.ucdp.uu.se  

Länder delaktiga i väpnade konflikter: USA, Colombia, Mali, Algeriet, Turkiet, Sudan, 
Etiopien, Israel, Somalia, Rwanda, Moçambique, Indien, burma, Thailand, Malaysia, 
Filipinerna, Ryssland.  

Länder där krig pågår: Syrien, Nigeria, Dem. rep. Kongo, Syd Sudan, Irak, Afghanistan, 
Pakistan. 

165 

Lektionen hålls utomhus. En kvinnlig lärare hjälper en av eleverna, en man i medelåldern, 
att skriva bokstäver i en skrivbok. 

167 

Foto av den burmesiska kvinnan och rättskämpen Aung San Suu Kyi som håller tal med en 
bukett blommor i famnen. 

179 

En soldat som symboliserar Britterna och en präst som symboliserar kyrkan kämpar  och 
drar i jordklotet från var sin sida.  

181 

Ett svart vitt foto av Mahatma Gandhi insvept i vit indisk klädedräkt/klänning och sjal. Han 
bär runda glasögon och har rakat huvud samt en liten mustasch. Det är en äldre man som 
ser fridfull och ödmjuk ut med händerna vilande framför sig på magen.   

183 

Karta över Afrika med huvudstäder och de årtal länderna avkolonialiserades utsatta.  

 Marocko, 1956, Rabat 

 Algeriet, 1962, Alger 

 Tunisien, 1956, Tunis 

 Libyen, 1951, Tripoli 

 Egypten, 1922, Kairo 
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 Västsahara (omstritt område)  

 Mauretanien, 1960, Nouakchott 

 Senegal, 1965, Dakar 

 Kap Verde, 1975 

 Gambia, 1965 

 Guinea-Bissau, 1974 

 Guinea, 1958, Conakry 

 Sierra Leone, 1961, Freetown 

 Liberia, 1847, Monrovia 

 Ghana, 1957, Accra 

 Malin, 1960, Bamako 

 Burkina Faso, 1960 

 Niger, 1960, Niamey 

 Benin, 1960 

 Nigeria, 1960, Lagos 

 Kamerun, 1960, Yaoundé 

 Togo, 1960 

 Elfenbenskusten, Abidjan, 1960  

 Gabon, 1960, Libreville 

 Centralafrikanska Republiken, 1960, Bangui 

 Chad, 1960, Ndjamena 

 Sudan, 1956, Khartoum  

 Eritrea, 1999, Asmara 

 Etiopien, ca 100 f kr,  Addis Abeba 

 Syd Sudan, 2011, Juba 

 Sudan, 1956, Khartoum 

 Eritrea, 1999, Asmara 

 Kongo (rep), 1960, Brazzaville 

 Kongo (dem. Rep) 1960, Kinshasa 

 Uganda, 1962 

 Kenya, 1963, Nairobi 
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 Tanzania, 1961, Dar es Salaam 

 Rwanda, 1962,  

 Burundi, 1962 

 Angola, 1975, Luanda 

 Zambia, 1964, Lusaka 

 Malawi, 1964 

 Zimbabwe, 1980, Harare 

 Namibia, 1990, Windhoek 

 Botswana, 1966, Gaborone 

 Mozambique, 1975, Maputo 

 Swaziland, 1968 

 Lesotho, 1966 

 Sydafrika, 1961, Pretoria  

 Madagaskar, 1960, Antananarivo 

 Comorerna, 1975 

 Seychellerna, 1976 

185 

På affischen syns två ledande män som höjer sina vapen framför var sin trupp. Brytningen 
mellan länderna symboliseras genom att de två ledarna som suttit fast i varandra med en 
kedja mellan handlederna nu är fria. Texten lyder "15 anos de luta anti-imperialista" samt 
"4 fev 61-76". 

188  

En karta visar hur Palestina delas i judiskt, arabiskt och neutralt område enligt FN 1947 när 
Israel grundas. Det judiska området omfattar Haifa, Tel Aviv och Elat. Det arabiska området 
omfattar Nazareth, Beersheba, Nablus, Betlehem, Jeriko, Gaza och Hebron. Det neutrala 
området omfattar Jerusalem. Gränsen för Israel som går längs medelhavet och sträcker sig 
från Elat till Libanon bildades 1949. 

190  

En karta som visar var de 56 officiellt erkända palestinska flyktinglägren i Jordanien, 
Libanon, Syrien, Gazaremsan och Västbanken ligger. De har olika storlek. Vissa läger 
rymmer mellan 25 000 och 50 000 människor, vissa 50000 till 110 000 människor. Det finns 
också flera miljoner registrerade flyktingar utanför lägren.  
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191 

Foto från ett av flyktinglägren där människorna lever under mycket svåra förhållanden. 
Flervåningshusen i betong och tegel är bristfälliga, slitna och en del av lägenheterna saknar 
fasta väggar. Smutsiga tygskynken har hängts upp för fönstren och balkongerna. Slaka 
elledningar går kors och tvärs. 

192 

Karta som visar Israel mellan år 1967-82. Västbanken, Gaza och delar av Golan 
ockuperades av Israel år 1967. Israel utrymde Sinaihalvön, delar av Golan och områden vid 
Suezkanalen 1974-82.   

194  

Karta som visar den komplicerade situationen i mellanöstern efter kalla krigets slut Kartan 
visar följande områden: 

a. Landet Israel med dess gränser samt städerna Tel Aviv (huvudstad), Haifa och Elat 
utmärkta.   

b. Av israel annekterat område(Golan) 
c. Judiska bosättningar på ockuperat område (Golan) 
d. Palestinskt självstyre på av Israel ockuperat område (Västbanken samt Gaza). 
e. Judiska bosättningar på Palestinskt självstyre(stort område vid Jerusalem och 

Jeriko). 

195 

På en sluttning har hundratals flervåningshus rests. I förgrunden syns ett nytt pågående 
byggprojekt med byggställningar och lyftkranar. 

197 

En ung kvinna arbetar tillsammans med en yngre pojke med att plocka oliver. Pojken står 
högt upp i ett av olivträden.  

200 

Karta över staterna på Balkan år 2015 med ländernas huvudstäder inom parentes. 

Slovenien (Ljubljana), Kroatien (Zagreb), Bosnien och Hercegovina (Sarajevo), Serbien 
(Belgrad), Montenegro (Podgorica), Kosovo (Prishtine), Makedonien (Skopje. 

204 

På fotot syns två män med spadar, och en man med en skottkärra som gräver gravar på en 
masskyrkogård. Tusentals offer ska begravas. Gröna och vita meterhöga markeringar har 
stuckits ner i jorden för var och en av dem. 

 210 

Karta som visar Somalias placering i världen. Somalia är ett land på den triangelformade 
halvön i nordöstra Afrika som kallas Afrikas horn. Landet gränsar till Djibouti i norr, 
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Etiopien i väster och Kenya i sydväst. I norr har landet en kustlinje mot Adenviken och i 
öster och söder mot Indiska oceanen. 

215 

På utsidan av huset där butiken ligger har man målat olika verktyg, färgburkar, kranar, 
virke i olika dimensioner, plåt mm för att visa vilka produkter som säljs. 

217 

Karta som visar Rwandas placering i världen. Rwanda är en stat i Centralafrika som gränsar 
till Burundi, Kongo-Kinshasa, Tanzania och Uganda.  

220 

Foto av en sorgsen svart kvinna med håret i smala flätor, Ephigenie Mwkantabana. Under 
åren som gått sedan folkmordet har hon lyckats försonats med familjens mördare som 
syns i bakgrunden. De var grannar med varandra.  

222 

Karta som visar att samer i dag lever i ett område som sträcker sig över fyra länder. Det 
består av Kolahalvön i Ryssland, nordligaste Finland, norra Norges kust- och inland och 
delar av Sverige från Idre i söder och norrut.  

225 

Fem skådespelare befinner sig på scenen, tre kvinnor och två män. Interiören är ett 
vinterlandskap och snön ligger som puder över hela scenen. Kvinnorna läser ur var sin bok. 
En av männen har en karakteristisk ”samemössa” på sig. Den är gjord av filt, har en stor 
röd tofs och dekorativa färgade band. Den andre mannen är finklädd i kavaj, vit skjorta och 
fluga. Han passar egentligen inte in i bilden där han står lite bakom dem och vilar händerna 
på sin käpp.  

235 

Foto av en ung kvinna – kanske ett barn. Man ser inte riktigt då bilden är suddig och hon 
använder huvudduk som täcker och skuggar delar av hennes ansikte. 

238 

Den tibetanske ledaren Dalai Lama sitter med korslagda ben i en vacker fåtölj och pratar 
engagerat från en scen. Han är klädd i ett färgglatt tygstycke och gestikulerar med 
händerna för att ge eftertryck till det han pratar om. Huvudet är rakat och han bär 
glasögon. Det är en man med utstrålning som ser både respekt- och förtroendeingivande 
ut. 
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